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Welzijn:
Ons eerste doel is natuurlijk huifbedrijden voor meervoudig gehandicapten, vanaf  Groot 
Schuylenburg in Apeldoorn, bij een super leuke locatie : boerderij de Kakelhoeve.
Het voornemen om zelf een huifbed aan te schaffen is vervangen voor het inhuren van een Stichting
uit Moergestel, “ Stichting de Vosjes”.  Zij hebben vele jaren ervaring in het huifbed rijden met 
meervoudig complex gehandicapte kinderen. 
Zij nemen een trailer mee met 4 paarden en 2 huifbedden en een tillift waarmee zij de mensen 
op/af het huifbed kunnen tillen. Per dag kunnen 20 cliënten huifbedrijden. De kosten hiervoor zijn 
400 euro per dag.
Zo zijn vele nadelen ondervangen, niet de aanschaf maar juist aan de bijkomstigheden zoals stalling, 
gemende paarden en  menners,  verzorging (dierenarts, hoefijzers, etc), onderhoud en keuring 
huifbed en tillift, verzekeringen.
 Ook het huifbedrijden met een kwetsbare doelgroep neemt veel risico’s met zich mee en het rijden 
met de Vosjes is voor ons een veilige en betrouwbare manier!
De kinderen hebben genoten op de eerste feestelijke huifbed-dag in mei 2013 in Apeldoorn  samen  
familie, begeleiding, belangstellenden onder het genot van drankje of ijsje.
De ritten waren van mei tot en met oktober 2013, en iedereen is  zeer enthousiast over het 
structureel aanbieden van Huifbedrijden door onze Stichting, dit jaar vanaf  27 maart 2014.
Mooie filmpjes hiervan staan op de website.

                                                                                                                       
Tijdens de wintermaanden organiseren we andere activiteiten voor gehandicapten waaronder 
voetmassages en kindertheatervoorstellingen van Broodje Aap.

                                                                                                                             



Inkomsten:

Spaarpotten:
Bij diverse winkeliers en campings in de omgeving van Apeldoorn en Emst zijn er spaarpotten geplaatst.

Snerttoernooi:
In januari was er een collecte tijdens het snerttournooi dit is elke 2de weekend van januari bij voetbalvereniging 
Emst.

Weissensee:
Een groep schaatsers onder leiding van John Ensink heeft een schaatstour gereden op de Weisensee 
(alternatiefe elstedentocht in Oostenrijk). Opbrengst € 600,=.

                                                                                                                               

Kaartmarathon:
In café van de Schepop in Emst is een kaartmarathon geweest. Door de inzet van Bettie Wiessenberg samen met 
bestuurslid Gees Wijnbergen is er een bedrag opgehaald van€ 1170,=
Mede mogelijk gemaakt door de organisatie van een verloting door Gerrie Veldhuis, en o.a  gesponserde lunch door 
bedrijven uit de regio. 

Vrouwen van NU:
Een bedrag van € 643,= ontvangen van de afdeling Vaassen/Emst. Door bijdrage van de familiebeurs in de Hezebrink 
en het schenken van de koffie bij de paarde 4-daagse in Epe.

Winkelcentrum Anklaar:
Promotie van de stichting tijdens de najaarsactie van winkeliersvereniging de Anklaar in Apeldoorn door een stand op
vrijdagen/zaterdagen en spaarpotten bij winkeliers.
Tevens een cheque van € 1686,08 voor de opbrengst van de kassabonnenactie (o.a. 0.25 cent per ingeleverde actie 
envelop).

                                                                                                                             
Wilhelmpie op weg naar:
Robert van der Scheer heeft een Kleurplaat ontworpen voor de stichting, deze is ingezet voor een kleurwedstrijd bij 
de najaarsactie van winkelcentrum “de Anklaar” in Apeldoorn



                                                                                                                        

Sanders puzzelboeken:
Door een actie van de kinderpuzzelboeken verkoop is er een bedrag van € 2530,= gedoneerd

                                                                                                             

Christmas party, Blue Sky Emst:
Een tweede editie van de Benefietavond van oud-medewerkers heeft plaats gevonden op 21 december 2013.
Mede dankzij de coverband Trademark, die geheel kosteloos heeft opgetreden is er weer een super bedrag van  
€2677,= opgehaald.

Donateurs:
Het aanmelden voor Donateurschap voor onze Stichting  is een feit.
Een mooie flyer is er kosteloos ontworpen en wij hebben een antwoordnummer geopend.
De eerste 9 donateurs hebben zich aangemeld, dit zijn grotendeels vaste donateurs.

                

Overige informatie:
De geldteller zal in het komende jaar veranderen naar een donateur teller.

Aanpassingen voorbereid voor de eisen van de Ambi status van de belastingdienst m.b.t. de website . 



Dankwoord:

Het is bijna onmogelijk om iedereen persoonlijk te benoemen die wij willen bedanken.
Zoveel mensen hebben ons de afgelopen tijd een warm hart toegedragen.
Niet alleen door geld te geven,maar ook door een helpende hand te bieden.
Vaste hulp krijgen we o.a. van Hermien Braakman en Monita Wijnbergen.
Zij hebben ons al meerdere malen een grote dienst bewezen.
Natuurlijk ook alle vrijwilligers tijdens de Benefietavond, geweldig bedankt.
Tijdens de optocht van het Emsterfeest 2013 hebben we een klein gebaar
van dank gegeven. 
We hebben zakjes snoep en pennen uitgedeeld, om alle mensen uit Emst en omstreken te 
bedanken.

Het is geweldig om mee te maken dat er zoveel mensen zijn die ons steunen!
Daar worden wij, als bestuursleden, erg blij van!

En dit geldt  nog meer voor de kinderen/volwassen voor wie we het allemaal doen:

ELKE GLIMLACH IS GOUD WAARD !!!


